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Дисертацію спрямовано на вирішення проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств. 

Актуальність дослідження підтверджується необхідністю врахування таких аспектів 

стратегічного розвитку підприємств, як обмеженість ресурсів, ускладнення вирішення 

господарських ситуацій/проблем і прийняття управлінських рішень внаслідок інтегрованого 

оцінювання впливу на результати діяльності підприємств системоутворюючих чинників,  

що потребує вдосконалення організації й методики обліку та аналізу. Належно створена 

система обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських 

підприємств є підґрунтям формування високофахового обліково-аналітичного  

та управлінського апарату для підтримки результативності їхньої діяльності завдяки 

позитивній динаміці використання і відтворення економічного потенціалу. 

У роботі досліджено теоретичні засади обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічним потенціалом, зокрема, уточнено визначення сутності економічного 

потенціалу, охарактеризовано процеси його формування, використання і відтворення  

як об’єкта обліку й аналізу та їхнє вдосконалення в контексті створення і функціонування 

обліково-аналітичної системи управління діяльністю підприємства. 

Удосконалено методичні підходи до оцінювання діяльності сільськогосподарського 

підприємства, які ґрунтуються на тріаді показників – економічний потенціал (як комплекс 

ресурсів і можливостей та їхніх джерел, здатних активізуватися для забезпечення сталого 

розвитку й, на відміну від існуючих визначень, передбачає синергетичну інтеграцію 

виробничо-технологічної, фінансово-економічної, кадрово-соціальної, біолого-екологічної  

та неідентифікованої його складових); економічна потужність – категорія, що відображає 

складні, багаторівневі можливості впливу суб’єкта управління на виробничі процеси  

для досягнення максимальної продуктивності та отримання нормативної доданої вартості  

з дотриманням принципів сталого розвитку) та запропонованого автором показника 

«економічна результативність» (як відношення економічної потужності до економічного 

потенціалу), що конкретизує оцінку господарських ситуацій/проблем і підвищує якість 

управлінського впливу на їхнє вирішення. 



Розглянуто генезис обліково-аналітичної системи управління формуванням, 

використанням і відтворенням економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Оцінено стан економічного потенціалу підприємств, проаналізовано розвиток облікового 

забезпечення управління, виявлено недоліки та ділянки для перспективного удосконалення 

підвищення якості забезпечення управлінських рішень через поліпшену організацію обліку 

та доповнення облікової політики положеннями, які відображають особливості обліку 

складових елементів економічного потенціалу, що підвищує якість облікового забезпечення 

управління ним із дотриманням принципів сталого розвитку. 

Сформовано процедури внутрішнього аудиту достовірності показників складових 

економічного потенціалу (використання нових форм звітності, порівняння даних первинних, 

реєстрових та звітних джерел відповідного звітного періоду) через їхнє відображення  

в управлінському обліку та внутрішньогосподарській звітності, що є базою для оцінювання 

дотримання соціальних стандартів та вимог виробництва продукції поліпшеної якості. 

Запропоновано концептуальні напрями, стратегії удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління економічним потенціалом та економічною потужністю 

сільськогосподарських підприємств у контексті принципів сталого розвитку і відповідне 

модернізоване контрольно-аудиторське документування обліково-аналітичних операцій 

через перевірку звітності зі сталого розвитку; контролю наявності оприлюдненого Звіту  

про управління та відповідності його форми до вимог чинного законодавства; встановлення 

розбіжностей між даними фінансової, податкової та управлінської звітності та інформацією  

у відповідних розділах нефінансової звітності, зокрема, Звіту про управління; орієнтовний 

ефект від встановлених невідповідностей, неточностей та порушень. Доведено необхідність 

окремого методичного забезпечення документування для підприємств, що використовують  

у бухгалтерському обліку подвійний запис, і для тих, що його не використовують. 

Систематизовано методичні підходи до формування показників, що характеризують 

категорії «економічний потенціал», «економічна потужність» та «економічна 

результативність» діяльності сільськогосподарських підприємств; запропоновано 

оцінювання економічного потенціалу через розрахунок інтегрального показника,  

який базується на значеннях його складових елементів, розрахованих на основі обліково-

звітних даних та відповідних вагових коефіцієнтах. Встановлено, що для оцінки 

економічного потенціалу та економічної потужності може бути застосований показник 

економічної доданої вартості та пов’язані з ним індикатори потенційних можливостей 

сільськогосподарського підприємства. Методичними підходами до визначення якості 

обліково-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом стали результати 

власних спостережень, інтерв’ю, експертні оцінки та висновки практиків. 



Використовуючи результати аналітичного огляду українських та зарубіжних наукових 

літературних джерел, сформовано оновлений категорійний апарат для досліджуваної теми,  

а саме економічний потенціал підприємства запропоновано розглядати як комплекс ресурсів 

і можливостей та їхніх джерел, що здатні активізуватися в потрібний момент і забезпечувати 

стійкий соціально-економічний розвиток підприємства через мобілізацію потенціалів  

та їхніх складових елементів для перетворення в споживчі товари та послуги. А сутність 

економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства запропоновано розглядати  

як синтез виробничо-технологічної, фінансово-економічної, кадрово-соціальної, біолого-

екологічної та неідентифікованої складових, який, через належну економічну потужність, 

забезпечує максимальну результативність діяльності підприємства в контексті сталого 

розвитку. 

Виявлено, що виробничо-технологічна, фінансово-економічна та біолого-екологічна 

складові економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства є найбільш 

інформаційно забезпеченими, а, отже, дати оцінку цих компонент у структурі економічного 

потенціалу нескладно. Найменш забезпеченою інформацією є його кадрово-соціальна 

складова. Оскільки її елементи недостатньо відображаються у звітності українських 

аграрних формувань, особливо малих та мікропідприємств. 

Встановлено, що досліджувані аграрні холдинги використовують комп’ютерну форму 

обліку, реалізовану у вигляді спеціального програмного забезпечення, архітектура якого 

відповідає вимогам багаторівневої структури виробництва та реалізації продукції й чинному 

законодавству у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

Проведено авторський аналіз показників економічного потенціалу та економічної 

потужності восьми типових аграрних підприємств: чотирьох аграрних холдингів, двох 

товариств з обмеженою відповідальністю і двох фермерських господарств. Розрахунки 

підтвердили, що за результатами аналізу стану та тенденцій діяльності аграрних виробників 

України, показник економічної потужності логічно доповнює показник економічного 

потенціалу. Встановлено, що SWOT-матриця оцінки обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічним потенціалом аграрного холдингу підтверджує високий рівень 

безпеки та транспарентності господарських процесів і формування облікових даних,  

що значно знижує ризик викривлення показників економічного потенціалу, потужності  

та загальної результативності холдингів. Такий рівень розвитку облікової системи  

дає можливість чітко контролювати формування прибутку, а, відповідно, і виплат 

інвесторам, акціонерам та податкових платежів. Але проблемним залишається прив’язка 

динаміки витрат і доходів холдингу до конкретної території. 

Визначено, що організація обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічним потенціалом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 



має не такий високий рівень транспарентності, системності, практичності та безпеки даних  

у порівнянні з таким же процесом у холдингах. Доведено відсутність методичного 

забезпечення та накопиченого інформаційного базису щодо цих питань у реаліях 

українського агробізнесу. 

Встановлено, що в контексті обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічним потенціалом фермерські господарства потребують поглибленого вивчення  

та практики застосування показників економічного потенціалу для прийняття більш 

ефективних управлінських рішень. Підтверджено, що комплекс управлінських процедур  

на основі показників економічного потенціалу для малих сільськогосподарських підприємств 

повинен бути оптимально сформований з огляду на розмір земельних угідь ферми, кількість 

господарських операцій та обрану форму обліку. 

На основі проведеного групування результатів анкетування виявлено, що управлінці 

більш рентабельних аграрних формувань розуміють цінність використання обліково-

аналітичної системи управління їх економічним потенціалом та підтримують її динамічне 

удосконалення. Інші респонденти не змогли оптимально оцінити ефективність облікових 

процедур у контексті розвитку економічного потенціалу їхніх підприємств через невеликий 

масштаб виробництва або відсутність коштів та часу на проведення такого оцінювання. 

Виявлено, що під час оцінювання складових економічного потенціалу та економічної 

потужності сільськогосподарського підприємства з погляду соціальної відповідальності,  

їхня соціально-кадрова компонента найкраще описує принципи політики корпоративної 

соціальної відповідальності. За умови збалансованого та якісного формування соціально-

кадрової компоненти економічного потенціалу, зокрема, в подальшому вона надає 

можливість її ефективного використання у якості соціально-кадрового капіталу, який може 

бути визначальним ресурсом аграрного формування, спрямованим на досягнення його 

цільової стратегії. 

Встановлено, що досліджувана сукупність методичних процедур обліково-

аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом аграрних формувань 

України різних розмірів має такі актуальні питання, що потребують вирішення: додаткові 

витрати часу та коштів на програмне забезпечення, навчання співробітників тощо; додаткові 

витрати на найм нового облікового персоналу в разі масштабування обліково-аналітичних 

процедур, пов’язаних з управлінням економічним потенціалом; відсутність загально-

прийнятої системи і стандартів оцінки та аналізу економічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств із урахуванням специфіки їхньої діяльності; відсутність 

аналітичних методик, що дають змогу порівнювати показники економічного потенціалу, 

економічної потужності та економічної результативності різних підприємств українського 

агробізнесу; стриманий розвиток інноваційної складової обліково-аналітичного забезпечення 



за умови обмеженого бюджету малих та середніх аграрних формувань; наявність часових 

розривів між отриманням облікової інформації та її аналізом і подальшим використанням, 

що не сприяє підвищенню ефективності діяльності великих аграрних формувань. 

Отже, реалізація розроблених заходів з удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення управління економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств, 

зокрема, розроблених концептуальних підходів до удосконалення, організаційних заходів 

його здійснення та практика реалізації через упровадження рекомендацій, апробованих  

у різних аграрних формуваннях, зацікавлених в удосконаленні обліково-аналітичної  

системи управління економічним потенціалом, економічною потужністю та економічною 

результативністю, може бути передумовою активізації їхнього сталого розвитку. 

Ключові слова: облік, аналіз, управління, обліково-аналітичне забезпечення, 

потенціал, потужність, результативність, сільськогосподарські підприємства, управління 

економічним потенціалом, управлінський облік, нефінансова звітність. 
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